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Abstract:
Song-forms constitute one of the four sub-categories of folklore within the classification of
children’s folklore The song-forms reflect children's responses in relation to nature. They are
dedicated to animals that children find interesting and dear. In the distant past, they were
performed at fixed hours and days, on certain places and there was a number of their repetition, but
over the past centuries, they lost the initial position and became the motive for play and
recreational activities for children. In the examples collected for this paper, what can be observed
and singled out are a few basic melodic and rhythmic motifs that also
occur in children's songs around the world, the connection between children's rhythm with the text,
simplicity and the syllable of melody as well as the fact that the tone of these songs often relates to
archaic diatonic infra-pentatonic series. In addition to educational and entertainment features,
these songs reveal a mentality, way of thinking, creativity and spiritual development of a generation
that will grow up at the beginning of the 21st century.
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Studierea folclorul copiilor, special cîntece-formule din Voivodina a rămas, din păcate, o
latură puţin aprofundată în studiile cercetătorilor. Chiar dacă au fost mulţi etnomuzicologi care au
arătat importanţa studierii acestui gen de folclor, până acum nu s-au făcut studii importante în acest
domeniu.
Intenţia mea este ca prin această lucrare să indic elementele poetico-muzicale din cînteceformule subcategoriei folclorului copiilor din Coştei şi din satele învecinate. Materialul muzicalfolcloric, întregistrat şi analizat are la bază cercetările făcute pe teren în mai multe rânduri, în
perioada 25 mai 1999 – 8 decembrie 2002, în satele Coştei, Voivodinţi, Mesici, Iablanca şi Sălciţa.
Pentru lucrarea aceasta sunt culesă şi analizate 18 cîntece-formule, doar numai trei sunt puse în
lucrarea respectivă ca exemple muzicale ilustrative.
Este un fapt dovedit că există diferenţe între românii bănăţeni din zona dealurilor din jurul
Vârşeţului (cu care seamănă şi românii din jurul câmpiei Vârşeţului), pe de-o parte, şi românii
bănăţeni din Câmpia Banatului. După cultura materială, obiceiurile şi caracteristicile dialectice,
românii din zona dealurilor (Sredişte Mic, Marcovăţ, Coştei, Voivodinţi, Sălciţa, Iablanca şi Mesici
– Coşteiul şi Voivodinţi fiind localităţile din valea Caraşului) seamănă mai mult cu localnicii de pe
dealurile Carpaţilor din România decât cu românii din câmpia Banatului sârbesc. Chiar dacă nu sunt
date precise despre perioada şi despre felul în care s-au întemeiat aceste localităţi din zona
dealurilor, există indicii care ne permit să considerăm aceste sate ca fiind cele mai vechi aşezăminte
româneşti din Banatul sârbesc [1].
Pentru colectarea materialului prezentat în această lucrare s-au folosit mai multe metode ştiinţifice:
– metoda observării directe
– metoda interviului
– metoda experimentală.
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Cîntece-formule şi unele variante ale acestora ce au fost înregistrate în întregime sunt
considerate ca fiind cele mai reprezentative pentru această zona geografică.
În timp ce adunam materialul inclus în această lucrare, am întâlnit şi unele dificultăţi: în
satele în care am făcut cercetare de teren: Mesici, Voivodinţi, Iablanca şi Sălciţa sunt foarte puţini
copii români. De exemplu, în Voivodinţi, întrebându-l pe Gheorghe Vucicu(11ani) cu ce copii de pe
aceeaşi stradă se joacă, acesta mi-a răspuns că este singurul copil de pe strada respectivă şi că se
poate juca cu copii de aceeaşi vârstă doar la şcoală. La fel s-a întâmplat şi în Iablanca, unde dl.
Lazăr Novac (47 de ani) ne-a spus că sunt doar 12 copii şcolari de naţionalitate română în satul
respectiv.
În scopul colectării a cât mai multor exemple autentice am încercat, pe cât a fost posibil, să
înregistrez cîntece-formule de copiii şcolari, precum şi de la persoane mai în vârstă (până la 79 de
ani), astfel fiind posibilă o analiză mai profundă a numărătorilor în ultimii 80 de ani, pe teritoriul
respectiv.
După modelul cercetătorilor care s-au ocupat de problemă clasificări [2] a folclorului
copiilor, cîntece-formule sunt o subcategorie folclorică printre care sunt şi altele:
 numărătorile
 cîntece-formule
 cîntece legate de de anumite jocuri pentru copii
 cîntece diferite(cîntece cu caracter distractiv,cîntece menite învăţării
numerelor si exersării memoriei, cîntece invaţate la grădiniţă, cîntece cu
conotaţii sexuale ).
Această categorie include exemple din care rezultă reacţiile copiilor în relaţie cu natura. Este
vorba despre cîntecele despre păsări şi alte animale îndrăgite de copii şi interesante pentru ei – de
exemplu, cîntecele despre melc [3].
După exemplul cercetătorilor care s-au ocupat mai serios cu clasificarea folclorului pentru
copii, în această categorie am inclus şi un exemplu de obiceiul agrar (păpărugă sau duduloaia)
„Dudolai, loai“ (ex.3).
Cercetarea aceastei categorii de cîntece ne duce în trecutul îndepărtat al copilăriei omenirii,
atunci cînd sunetul (în formă vorbită sau cîntată) avea o putere magică, fiind folosit în lupta
împotriva forţelor naturii. Prin aceste sunete, copilul cunoaşte natura, îşi exprimă dorinţele,
bucuriile, diversele reacţii. În trecut, cîntecele-tip se cîntau la ore fixe şi în anumite zile, într-un loc
anume şi se repetau după o schemă. În secolele care au urmat s-au întâmplat anumite schimbări
pentru că, pe de o parte, aceste cîntece şi-au pierdut funcţia iniţială şi au devenit mai puţin
importante în comparaţie cu întâmplările reale (fenomenele naturale, cu interpretările respective),
devenind un motiv de joacă şi distracţie, pe cealaltă parte [4].
Formulele ritmico-melodice sunt compuse din 4 pâna la 9 secţiuni (ex. 2). Structura ritmică
este binară în timp ce segmentele ternare în triolete sunt rare .
Versurile se succed şi conţin de la 4, până la 8 silabe . Pe lîngă versurile cu un număr par de
silabe (4, 6, 8) mai sunt şi versuri cu un număr impar de silabe (5, 7).
Cel mai des întâlnim două tipuri de versificare:
1) Heptasilabic (4+3)
2) Hexasilabic – cel mai des simetric (3+3), şi ceva mai rar 4+2
Caracteristica comună a exemplelor analizate este legătura dintre ritmul copiilor cu textul
propriu-zis.
Pe planul lexic se pot observa cuvinte arhaice dar şi cuvinte inventate, care sunt adeseori
folosite pentru rimă sau pentru jocul sonor al silabelor. În acest sens, cuvintelor li se adaugă un
prefix care nu înseamnă nimic, de exemplu: Melc, melc, cucumelc, sau: Iezi, iezi, cucuiezi. Tocmai
aceste cuvinte fără semnificaţie şi unirea dintre elementele fantastice cu cele reale reprezintă o
constantă în cîntecele respective.
Versurile cîntecelor-tip care se scandează sunt şi ele supuse schemelor ritmice cunoscute în
folclorul copiilor şi „se întâlnesc rar cu ritmul stilului recitativ al adulţilor“ (Comişel 1982:22).
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Acestui sitem rimic i se supun, în timpul interpretării, şi exemplele din această categorie care se
cîntă.
Cîntecele-formule se pot interpreta prin:
a) cîntec (ex. 1,3)
b) scandare
c) o combinaţie de cîntec şi scandare (ex.2).
Linia melodică în majoritatea exemplelor din această categorie este silabică şi extrem de
simplă. Se desfăşoară pe tonuri învecinate, cu unele salturi. De obicei este vorba de terţe mici
descendente (ex.1,3), ceva mai rar terţe majore ascendente , acestea fiind excepţii. Se pot observa şi
salturi mai mari precum: cvarte perfecte şi cvinte perfecte. Linia melodică se desfăşoară cel mai des
în cadrul unei cvarte perfecte.
Relaţiile tonale în aceste cîntece se desfăşoară cel mai des în cadrul unei oligocordii
diatonice pentatonale:
- biton (ex.1)
- triton (ex.3)
- tricord ( care tinde spre tetracord (ex. 2)
- tetraton
- tetracord.
O excepţie este un exemplu a cărui linia melodică se desfăşoară în cadrul octavei cu
caracteristici de tonalitate majoră în primul, al doilea şi al treilea vers melodic.
Sunt cîteva motive melodico-ritmice pe care le putem extrage din cîntecele copiilor din întreaga
lume şi le putem întâlni şi în această lucare.

a) ex. 1
b) ex. 2,3
c)

d)
e)
f)
Mai multe variante ale aceluiaşi cîntec apar prin
combinarea şi varierea acestor motive melodicoritmice.
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Forma muzicală este compusă din:
a) cîntece compuse dintr-o diviziune melodică, adică dintr-un vers melodic care se repetă de
mai multe ori AA... (ex. 3) cu mici variaţiuni AA,A (ex. 2),
b) cîntece compuse din două secţiuni melodice care se pot repeta de mai multe ori, din care
secţiunea a doua variază AAv ,
c) cîntece compuse din două secţiuni melodice diferite care se pot repeta şi din care a doua
parte poate să fie uşor schimbată sau variată:
A B/A B/A ...
A B A, B 5
A B Bv B, B,
A A B B Bv Bv
Cadenţele finale ale secţiunilor melodice sunt de obicei pe treapta I. Excepţia este o cadenţă
pe treapta a II-a, a III-a , sau pe treapta a V-a.
Observând relaţia dintre muzică şi text se poate vedea că pe una şi aceeaşi formulă
melodico-ritmică se pot interpreta mai multe versuri.
Ar mai trebui menţionat că majoritatea exemplelor notate sunt scrise fără greutăţi (excepţie
fiind exemplele date de informatori care nu au o intonaţie sigură – acesta fiind şi motivul pentru
care unele exemple nu au fost incluse în această lucrare).
Concluzii
Copiii cîntă cu mare plăcere aceste cîntece – ca şi adulţii, de altfel, ceea ce dă dovada
existenţei acestei sub-categorii în viaţa de zi cu zi – precum şi transmiterea lor peste generaţii, în
ciuda influenţei mass-media din zilele noastre.
Acest studiu reprezintă o modestă contribuţie a cunoaşterii, notării şi valorificării creaţiei
infantile care oferă o perspectivă a folclorului copiilor români din Voivodina. Materialul adunat
face doar o mică piesă dintr-un mozaic mai mare al cercetării sistematice şi mai complexă a
folclorului copiilor şi de alte naţionalităţi care trăiesc în contact permanent cu păstrători tradiţiei
muzicale a românilor de pe aceste meleaguri.
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